
 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

 

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.: 04 28 15 800, faks: 04 28 15 820 

www.cerklje.si; e naslov: obcinacerklje@siol.net 

 
 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, Št. 
5, 2. februar 2018), župan Občine Cerklje na Gorenjskem objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov  

na območju Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2018 
 
 
 
1. Sofinancer: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
 
2. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Cerklje na 
Gorenjskem v letu 2018. Sredstva so namenjena tako za sofinanciranje obnove in vzdrževanja nepremične 
sakralne kulturne dediščine kot tudi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih. 
 
3. Okvirna višina razpisanih sredstev 
Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov nepridobitnih organizacij in ustanov, 
prispelih na Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov v Občini Cerklje na 
Gorenjskem v letu 2018, je 34.000,00 EUR. 
 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1822 – Cerkve-kapelice-spomeniki. 
 
4. Upravičenci 

Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne organizacije in ustanove, ki so lastniki ali upravljavci sakralnih objektov 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem ter imajo zagotovljenih najmanj 50% lastnih sredstev 
predračunske vrednosti investicije. Med lastna sredstva se štejejo vsa sredstva, ki jih zagotovi prijavitelj za 
izvedbo projekta – iz prihrankov, z donacijami, s kreditom ipd. 
 
Prijavitelji, ki nimajo zagotovljenih najmanj 50% lastnih sredstev predračunske vrednosti 
investicije ne morejo kandidirati na ta javni razpis. 
 
 
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 
Na javni razpis lahko oddajo vlogo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih obrazcih in v določenem roku, 
 prijavitelj je lastnik oziroma upravljavec sakralnega objekta na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, 
 dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 

okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine, 

 finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja, pridobljena na 
podlagi tega javnega razpisa, porabijo v letu 2018. 

 
6. Vsebina vloge 
Vlogi za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov je potrebno obvezno priložiti: 

1. Naslovnico razpisne dokumentacije 
2. Obrazec 1 - Podatki prijavitelja in opis investicije (s prilogami) 
3. Obrazec 2 – Izjava 
4. Obrazec 3 - Osnutek pogodbe 
5. Kontrolni list predloženih obrazcev in prilog 
 
Občina po potrebi lahko zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo. 

 
7. Kriteriji za dodelitev sredstev 
Sredstva za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov se bodo dodelila na podlagi naslednjih 

kriterijev: 
- pomembnost objekta z vidika kulturne dediščine, 
- vrednost izvedbenih del, 
- višji delež lastnih sredstev, 
- vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje ter ogroženost kulturne dediščine - prednost bodo imeli 

prijavitelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanju škode na objektih 
(sanacija vlage, sanacija ogrevanja, sanacija fasade, statična sanacija, sanacija strešne kritine, sanacija 
premične opreme v sakralni dediščini in nujno vzdrževalnih del za nemoteno izvajanje dejavnosti v 
sakralnem objektu). 

http://www.cerklje.si/
mailto:obcinacerklje@siol.net


8. Objava javnega razpisa in dodatne informacije o razpisu: 
 
Objava javnega razpisa: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu »Uradno glasilo slovenskih občin« dne 16.2.2018 in na spletni strani 

Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v rubriki »Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi in natečaji« 
dne 16.2.2018. 
 
Prevzem razpisne dokumentacije: 
Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v rubriki »Javni razpisi in natečaji«. Besedilo razpisa in 
razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Cerklje na 
Gorenjskem do vključno 16.3.2018 do 11.00 ure.  
 
Informacije: 
Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih ur pri višji svetovalki Simoni Vodlan (T: 04/28 15 807, 
elektronski naslov obcinacerklje@siol.net), in sicer do vključno 16.3.2018, do 11.00 ure. 
 
9. Rok za oddajo vlog 
Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti.  

Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do vključno 19.3.2018, do 14.00 ure oziroma bodo ta 
dan oddane po pošti kot priporočene pošiljke do 14.00 ure.  
 
Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS 
SAKRALNI OBJEKTI 2018« na naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem  
 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja. 
 
Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom zavržene. 
 
10. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: 
 Prijavitelj mora izpolnjenji vlogi priložiti vse listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, skupaj z opisom 

obnovitvenih del ter fotodokumentacijo. 
 Komisija, ki jo je imenoval župan, bo pregledala vloge, prispele na razpis. Na odpiranju komisija ugotavlja 

pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloge izpolnjuje pogoje tega razpisa.  
 Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile 

predložene. Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, bo občinska uprava pozvala prijavitelja, da v roku petih 
(5) dni le-to dopolni. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene kot nepopolne. 

 Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za razpis, se bodo izločile. 
 S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. 
 Komisija bo, v roku tridesetih (30) dni po zaključenem javnem razpisu, prijaviteljem izdala odločbe o višini 

sofinanciranja oziroma o zavrnitvi le-tega. 
 Na izdano odločbo se bodo prijavitelji lahko pritožili v roku osmih (8) dni od njenega prejema. 
 Če se ugotovi, da je prijavitelj podal neresnične podatke ali nima zagotovljenih najmanj 50% lastnih sredstev 

investicije, ni upravičen do dodelitve sredstev, njegova vloga pa se s sklepom zavrže. 
 Občina Cerklje na Gorenjskem si pridržuje pravico do sprememb razpisnih pogojev oziroma do preklica 

javnega razpisa. 
 Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 

razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 
 Občina Cerklje na Gorenjskem ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene 

vloge. 
 Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih projektov, na podlagi katerih 

bodo izplačana sredstva. Izbrani upravičenec je dolžan podpisano pogodbo vrniti v roku tridesetih (30) 
dni od dneva prejema pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje, sofinancer pa 
ni dolžan izpolniti obveznosti, ki bi izhajale iz pogodbe. 

 Obnova kulturne dediščine mora biti izvedena najkasneje do 30.11.2018. 
 Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2018. 
 Izbrani upravičenci morajo o realizaciji projekta obnove in namenski porabi sredstev s poročilom in s 

preverljivimi dokazili poročati sofinancerju najkasneje do 31.1.2019. 
 
Številka: 622-01/2018-03 
Datum:   14.2.2018    

Občina Cerklje na Gorenjskem 
   ŽUPAN 

                       Franc Čebulj, l.r. 
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